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PARECER CONJUNTO N° 1161/2014 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 67/2014. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria dos nobres Vereadores José 

Américo, Floriano Pesaro e Alfredinho, que dispõe sobre a outorga de Salva de Prata em 
homenagem aos 99 anos da União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social - UNIBES, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, com substitutivo. 

Segundo justifica o autor, a União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social tem como 
seus principais valores o compromisso com o ser humano, a credibilidade, a transparência, o 
pensamento inovador, a ética em suas ações, o respeito a funcionários e voluntários e a 
otimização de recursos. 

Alega que a Unibes é um lugar de reconhecimento, de respeito, de inclusão e de 
amizade. Lugar de esperança para o futuro tocado pela graça da convivência, do afeto e, 
sobretudo, da liberdade. Afirma, ainda, que sua missão é desenvolver e implantar projetos 
socioeducativos e de promoção humana, provocando cenários positivos para que o usuário, 
com o pleno uso de seu potencial, seja agente na busca de sua autonomia, observado e 
respeitado seu grau de vulnerabilidade. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, posicionando-se favoravelmente à propositura, 
nos termos do substitutivo da CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos 
legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da 
CCJLP. 

Sala das Comissões Reunidas, em 09/09/2014. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Claudinho de Souza – PSDB 

Edir Sales – PSD 

Reis – PT 

Jean Madeira – PRB 

Noemi Nonato – PROS 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Aurélio Nomura – PSDB 

Laércio Benko – PHS 

Jair Tatto – PT 

Paulo Fiorilo – PT 

Ricardo Nunes – PMDB 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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